Az angol munkaközösség tavasza
Tartalmas tavaszt tudhat magáénak az angol nyelvi munkaközösség.
Kezdődött az angol filmklubbal február végén Czeti Antónia tanárnő szervezésében. A
Trónok harca sorozatra épült a vetélkedő, nagyon érdekes feladatokkal. A szereplők
hangjának felismerése, a lakhelyek azonosítása mellett talán a filmrészletek szinkronizálása
okozta a legnagyobb nehézséget. A jó hangulatú délután végén az 1. helyezést elért csapat
(Jobb Gábor, Nagy Ferenc, Sunyovszki Károly 12.a), értékes könyvjutalomban részesült.
A március elején rendezett Spring fesztivál az iskola tanulói mellett az általános
iskolásokat is megmozgatta. Mucsiné Palásthy Ágnes tanárnő nagyon változatos feladatsort
állított össze a tavasz és a környezetvédelem témájában. Az előzetes feladat szélforgó
készítése volt, majd többek között szókereső, virágfelismerés és képeslapkészítés, puzzle
összerakása állította kihívás elé az 5 fős csapatokat. Leglátványosabb a 15 csapat
sorversenye volt, ahol plüssállatokat kellett gördeszka segítségével „megmenteni”. 1.
helyezést ért el a Spring Maffia csapat (Horváth Krisztina, Ferkó Adrienn, Szabó Bence, Eredi
Sára 10.a, Csiki Attila 12.b). 2. lett a Spring Gods (Karkusz Klaudia, Tóth Eszter, Tenk
Vanessza, Győrik Jenő Milán, Csongrádi Martin 11.c), 3. a Spring Breakers (Klausz Nikolett,
Regenye Dóra, Csikos Csenge, Kostyál Gábor, Nánássy Dániel 12.a), 4. a Funny Bunnies
(Orbán Adél, Szlezák Anna, Holczimer Márta, Kánnár Zoltán, Rubi Kitti 10.b), és 5. a Spring
Girls 1 (Keltai Gabriella, Csányi Eszter, Tóth Liliána, Kórós Cintia, Szlobodnik Zsanett Hunyadi
Mátsás Általános Iskola)) csapat. A szervezésben és a feltételek biztosításában Kisné Varga
Gabriella tanárnő segített.
Az angol nyelvgyakorlást az amerikai vendégek látogatása segítségével lehetett
folytatni. Az immár hagyományos, Majorovitsné Mózes Irén Gertrúd tanárnő szervezésében
megvalósuló eseményen … vett részt, akik segítettek annak felismerésében, hogy az angol
nyelv nemcsak tananyag, de valóban működő kommunikációs eszköz is. A tanórák jó
hangulatú interaktív beszélgetéssel teltek.
A sor még nem zárult le, hiszen április elején próba érettségin vettek részt azon
tanulók, akik szerették volna kipróbálni egy érettségi feladatsor megfelelő idejű kitöltésével
magukat.
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